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III. METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan membeli sampel bakso pada beberapa 

pedagang bakso Malang yang ada di sekitar kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang. Sampel bakso kemudian dibawa ke Laboratorium Ilmu 

dan Teknologi Pangan, Laboratorium kimia, dan Laboratorium Biomedik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang untuk diteliti baik secara fisik 

maupun kimia. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2015 

sampai Mei 2015. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan untuk penelitian ini antara lain timbang analitik 

merek Pioneer, erlenmeyer, petridisk, penangas air, mortal martil, pisau, tanur, 

sarung tangan, oven merek WTC binder E 5389749 , api bunsen, labu ukur, pipet, 

labu propilen, soxlet, waterbath, labu kjeldahl, kertas saring, tabung reaksi, petri 

disk, erlenmeyer, gelas ukur, baker glass, bola hisap, rak lemari asam, dekstruder, 

spektrofotometer U-Vis merek Genesys 26, inkubator merek MMM-G mbH 

Group, colony counter merek Today’s Galaxy 230 dan buret. 

3.2.2 Bahan  

Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah bakso jenis halus (tidak 

berserat kasar) yang dijual di beberapa pedagang bakso di sekitar kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang. Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam 

penelitian adalah campuran Na2SO4-HgO (20:1), H2SO4 pekat, Aquadest, NaOH 

pekat 40 %, asam borat, indikator mengsel metil red dan metil blue, alkohol 96%, 
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HCl 0,1 N, pelarut hexan, asam sulfat pekat, methanol, asam klorida 4 N, larutan 

kurkumin, etanol, pereaksi Schiff, dan media PCA. 

3.3 Metode penelitian 

Penelitian ini merupakan peneltian deskriptif. Penelitian deskriptif ini 

adalah penelitian yang bermaksud untuk mengetahui situasi-situasi atau kejadian-

kejadian serta menganalisis dan menyajikan data secara sistematik sehingga lebih 

mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk 

membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta 

dan sifat-sifat kimia pada bakso yang dijual di sekitar kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang. Penelitian ini dilakukan analisis laboratorium dengan 

parameter pengamatan antara lain : kadar abu, kadar air, kadar protein, kadar 

lemak, kadar karbohidrat, identifikasi kandungan borak dan penentuan kadar 

borak, identifikasi kandungan formalin dan penentuan kadar formalin, dan angka 

TPC (Total Plate Count). 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan meliputi : penetuan lokasi 

penelitian radius 2 km ( batas lokasi dari barat, utara, selatan serta timur ), survey 

lokasi, penentuan metode pengambilan sampel, pengambilan sampel, prosedur 

kegiatan dan prosedur pengamatan. 

3.4.1 Penentuan Lokasi 

Lokasi yang dipilih untuk penelitian adalah sekitar kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan pertimbangan jarak atau radius 2 km dari kampus 

sebagai pusatnya. Radius 2 km ini diambil dari arah Utara, Selatan, Barat, dan 

Timur kampus III Universitas Muhammadiyah Malang yang kemudian ditandai 
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pada peta untuk memudahkan pencarian atau pengambilan sampel. Peta lokasi 

survey digambarkan pada lampiran nomer 1. 

3.4.2 Survey Lokasi 

Survey dilakukan dengan cara pengamatan terhadap tempat usaha bakso 

Malang yang ada di sekitar kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. 

Pengamatan dilakukan untuk melihat tentang kelayakan tempat usaha bakso yang 

meliputi produk bakso, cara penyajian produk, serta pengambilan sampel.  

3.4.3 Penentuan Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan secara purposive random 

sampling. Teknik sampling ini dilakukan dengan pengambilan sampel 

berdasarkan seleksi khusus. Peneliti membuat kriteria tertentu siapa yang 

dijadikan sebagai informan. Jumlah semua sampel yang ada dibagi atau diseleksi 

ulang dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga didapatkan sampel yang 

sesuai dengan penelitian. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah 

subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pegumpulan data. 

Pengambilan sampel dengan menyesuaikan jumlah pedagang bakso pada radius 2 

km yang sudah ditentukan sehingga didapatkan 53 pedagang bakso. Kemudian 

dilakukan seleksi dengan kriteria : 

a. Pedagang yang memiliki ruko atau tempat jualan yang tetap 

b. Pedagang yang memiliki lokasi dekat dengan daerah kos mahasiswa paling 

jauh 100 meter jarak dari kos 

c. Pedagang yang memiliki gilingan daging sendiri 

d. Pedagang yang memiliki hari buka atau kerja yang jelas dari pukul 10 pagi 

sampai pukul 10 malam 
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Dari seleksi dilanjutkan dengan pengambilan lotre untuk menentukan 

pedagangan yang akan diambil produknya sehingga didapatkan 10 sampel bakso 

dengan sesuai kriteria diatas yang kemudian dilakukan pengambilan sampel untuk 

dilakukan analisis laboratorium. 

3.4.4 Pengambilan Sampel 

Banyaknya sampel yang diambil berdasarkan penentuan pengambilan 

sampel sesuai hasil seleksi yaitu 10 sampel dari 10 pedagang bakso yang berbeda-

beda. Sampel yang diambil dengan cara membeli dari pedagang bakso dan 

dikemas dalam kantong plastik untuk menjaga kebersihan sampel. Setiap sampel 

diberi tanda yang nama usaha bakso, tempat dan lokasi, serta waktu pengambilan. 

3.5 Prosedur Analisa Sampel Bakso Malang  

3.5.1 Penentuan Kadar Air (Sudarmadji.1997) 

Menghaluskan masing-masing sampel bakso kemudian Menimbang cawan 

kosong yang sudah di keringkan di oven sebelumnya. Menimbang sampel bakso 

yang sudah halus ke dalam cawan sebanyak 1-2 gram. Mengeringkan cawan yang 

sudah ada sampel bakso dalam oven pada suhu 100-105ºC selama 3-5 jam. 

Mendinginkan cawan pada desikator kemudian menimbang kembali. 

Memanaskan kembali cawan selama 30 menit kemudian mendinginkan kembali 

pada desikator dan menimbang kembali. Mengulang perlakuan sampai 

memperoleh berat konstan (selisih penimbangan secara berurutan setelah 

dipanaskan selama 30 menit kurang dari 0,2 mg). Menghitung angka kadar air (%) 

dengan rumus =  ௧ 
௧ 

 %100ݔ
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3.5.2 Penentuan Kadar Abu (Sudarmadji.1997) 

Menimbang sampel bakso yang sudah dihaluskan 2-10 gram. Menimbang 

kruss porselen yang telah dikeringkan pada oven sebelumnya. Memanaskan 

sampel yang sudah diletakkan pada kurss porselen dalam muffle atau tanur 

sampai sampel berubah  menjadi abu berwarna keputih-putihan. Memasukkan 

kruss dan sampel ke dalam desikator kemudian menimbang kembali Menghitung 

kadar abu (%) =   ቀ ୣ୰ୟ୲ ୟୠ୳
௧  ௦  

ቁ x 100% 

3.5.3 Penentuan Kadar Protein (AOAC, 1999) 

Menimbang sampel sebanyak 0,2-1 gram.Memasukkan sampel ke dalam labu 

kjeldahl.Selanjutnya menambahkan 1 pucuk sendok kecil katalisator Na2SO4-HgO 

(20:1), dan 2 ml asam sulfat pekat.Kemudian mendestruksi, mula-mula dengan 

suhu rendah sampai tinggi (450 0C) dan dilakukan dalam lemari asam selama 2-3 

jam (larutan sampai jernih).Kemudian mengangkat dan mendinginkan, 

menambahkan aquades 15 ml.Memasang alat pada destilasi kemudian 

menambahkan NaOH 40 % sebanyak 15 ml, dipanaskan selam 15 

menit.Menampung NH3 yang terbentuk dalam erlenmeyer yang berisi 5 ml asam 

borat.Meniriskan larutan dalam erlenmeyer dengan HCl 0,02 N sampai terjadi 

perubahan warna hijau muda menjadi ungu muda.Mencatat volume HCl yang 

dipakai 

Perhitungan % N :  = ( ு  ௫ ே ு)௫ ଵ% ௫ ଵସ,଼
 ௧ ௫ ଵ

 

% Protein : N x Faktor 

3.5.4 Penentuan Kadar Lemak (AOAC, 1999) 

Menimbang sampel bakso yang sudah dihaluskan sebanyak 10 gram. 

Memasukkan ke dalam tabung ekstraksi soxlet dan timble. Mengalirkan air 
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pendingin melalui kondensor. Melakukan ekstraksi selama 3 jam dengan 

menggunakan pelarut hexan sebanyak 125 ml. Memasukkan pelarut hexan 

kedalam Erlenmeyer yang telah ditimbang sebelumnya. Menguapkan dalam 

waterbath sampai semua pelarut lemak hexan menguap. Memasukkan ke dalam 

oven selama 30 menit dengan suhu 100ºC kemudian keringkan. Menghitung kadar 

lemak = ௧ ି௧ ௧ ௦
௧ 

 x 100% 

3.5.5 Penentuan kadar karbohidrat (Sudarmadji.1984) 

Menghitung kadar karbohidrat dengan perbandingan 4 uji proksimat 

sebelumnya : 

Kadar karbohidrat = 100%-(kadar protein+lemak+kadar air+kadar abu) 

3.5.6 Penentuan kadar boraks (Setiono, 1985) 

A. Prosedur kualitatif 

Menimbang sampel bakso sebanyak 10 gram yang sudah dihaluskan. 

Memasukkan dalam cawan porselen. Memijarkan dalam tanur 800ºC selama 3 

jam. Menambahkan 1-2 tetes asam sulfat pekat dan 5-6 tetes methanol pada 

hasil pijaran kemudian membakarnya. Melakukan pengamatan nyala api, 

nyala api berwarna kehijauan menandakan adanya senyawa boron sebagai 

metal boraks 

B. Prosedur kuantitatif 

Menimbang 100 gram sampel bakso. Menambahkan 300 ml aquadest panas, 

kemudian menghaluskan, Menambahkan 20 ml asam klorida 4 N. 

Memanaskan pada penangas air selama 10 menit sambil diaduk. Menyaring 

sampel dan sisa penyaringan dibilas dengan 100 ml aquadest panas. 

Memasukkan filtrat dalam labu ukur sampai 250 ml. Mengambil dengan pipet 
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sebanyak 50 ml kemudian menambahkan 75 ml methanol. Melakukan 

destilasi pada suhu 85ºC – 90ºC selama 110 menit dan destilat ditampung 

dengan 10 ml gliserin 3%. Memanaskan pada pelat pemanas sampai kering. 

Memanaskan pada tungku listrik 600ºC, kemudian dinginkan. Menambahkan 

10 ml larutan kurkumin dan panaskan pada suhu 55ºC – 57ºC sampai kering. 

Menambahkan etanol sampai 25 ml (dalam labu ukur 25ml)Mengukur secara 

kuantitatif larutan yang terbentuk menggunakan spektrofometer. Menghitung 

kadar boraks berdasarkan kurva standart yang dibuat dengan menggunakan 

larutan standart boraks. 

3.5.7 Penentuan kadar formalin(Setiono, 1985) 

A. Prosedur kualitatif  

Menghaluskan sampel bakso pada mortir 3 gram. Menambahkan air 

secukupnya kemudian menyaring. Mengambil filtrat dan menambahkan HCl 

sampai pH kurang dari 3. Menambahkan pereaksi Schiff yang tak berwarna 

dengan volume yang sama banyak. Melakukan pengamatan perubahan warna 

pada sampel, muncul warna merah sampai ungu menandakan positif ada 

formalin 

B. Prosedur kuantitatif 

1) Pembuatan kurva standar :  

Mengambil volume tertentu dari larutan formalin p.a 37%, kemudian 

mengencerkan dengan aquades hingga konsentrasi 0,1%. Membuat larutan 

formalin dengan 10 seri konsentrasi. Menambahkan 3 ml reagen schiff 

pada masing-masing konsentrasi. Mengencerkan dengan aquadest 10 ml, 
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kemudian mengukur nilai absorbansi pada panjang gelombang serapan 

maksimum  412  nm. 

2) Pengujian kadar formalin bakso: 

Menimbang 5 – 10 gram sampel bakso, menghaluskan dengan mortal 

martil. Menambahkan 50 ml aquadest, mengaduk dan menyaring. 

Mengambil filtrat dan menambahkan 3 ml pereaksi Schiff, menunggu 

beberapa saat dan mengukur absorbansi pada panjang gelombang 

maksimum dan regresikan dengan kurva standart.  

3.5.8 Uji TPC (Total Plate Count) 

Disiapkan seri pengenceran tabung diisi 0.9 ml aquadest steril 10 buah. 

Dipipet 0.1 ml sample cair (padat ditimbang dan diencerkan awal dulu) dan di 

homogenkan pada tabung pengenceran. Kemudian diambil 10 mikron liter untuk 

ditanam secara droop (tetes) ke media PCA dan di beri tanda pada bagian bawah 

media dalam Petri disck dengan spidol permanent. (Pengenceran 10-1). Dari 

pengenceran tadi di ambil lagi 0.1 ml nntuk dihomogenkan dengan tabung 

pengencer yang lain, diambil 10 mikron liter untuk di tanam dan 0.1 ml untuk 

diencerkan selanjutnya, sampai pengenceran yang dikehendaki misalnya sampai 

10 -10 . Media yang telah ditanami di biarkan selama 10 menit, agar tetesan cairan 

meresap dalam media. Diinkubasi selama 6 jam dalam suhu optimal posisi Petri 

disck dibalik. Dilihat dengan colony counter kemudian dihitung dan dicatat.  


